
DISCUSSÃO

Foi observado que aqueles pacientes operados num período
de até 24 horas desde a admissão hospitalar obtiveram alta em
3,1 dias. Já os indivíduos operados após as 24 horas de admissão
hospitalar possuíam esse valor igual a 3,3 dias. A maior
permanência está diretamente associada a uma maior demora
diagnóstica e intervencionista, como observado na literatura. A
diferença em dias não foi tão elevada, quando comparado à da
literatura, provavelmente porque o N amostral era reduzido1-3.

CONCLUSÃO

A apendicite aguda é uma doença de desenvolvimento rápido
com desfecho favorável, desde que seja levada à cirurgia
precocemente. Um maior intervalo de tempo entre internação e
cirurgia corresponde a maior período até a alta do paciente,
podendo cursar com infecção grave, peritonite e óbito. Sendo
assim, deve ser diagnosticada e tratada de forma rápida e eficaz.
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INTRODUÇÃO
Apendicite aguda é a inflamação com infiltrado agudo do

apêndice vermiforme. É a causa mais comum de abdome agudo
em adultos jovens, sendo mais comum em homens que em
mulheres, dos 20 aos 40 anos de vida. A sua remoção cirúrgica,
denominada apendicectomia, também é a cirurgia de emergência
mais realizada no mundo. Seu rápido diagnóstico é de
fundamental importância para o bom prognóstico do paciente,
sendo que atrasos no diagnóstico e no tratamento constituem a
principal causa de perfuração do apêndice, uma complicação
importante dessa patologia que eleva a morbimortalidade.

OBJETIVO
Correlacionar o prognóstico do paciente portador de

apendicite aguda com o tempo decorrido desde a admissão na
instituição de saúde até a resolução do quadro.

MÉTODO
Análise de 23 prontuários e comparação de condutas entre

dezembro de 2012 e março de 2015 de pacientes internados e
operados de apendicectomia no Hospital São Vicente de Paula
(HSVP) de Juiz de Fora. Foram incluídos pacientes que passaram
por intervenção cirúrgica no período de tempo e instituição
supracitadas. Foram excluídos do estudo pacientes que
apresentaram abdome agudo, mas cursaram com outros
diagnósticos, como a diverticulite. Além disso, também foram
excluídos prontuários que não relatavam todas as informações
colhidas nos demais, restando para análise efetiva 20 prontuários.

RESULTADOS
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